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1 Inleiding 1
In 2020 heeft het CoB het project 3to-depot uitgevoerd en drie circulaire zomersessies georganiseerd. 
de resultaten lieten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een (fysiek of virtueel) 
3to-depot, er zeker ook belemmeringen zijn en 74% gaf aan te willen participeren. In 2021 heeft het 
CoB-netwerk een Expeditie circulariteit uitgevoerd en is verdergegaan met samenwerking met techniek 
Nederland, Rijkswaterstaat, ProRail en overige (Vlaamse en Nederlandse) tunnelorganisaties.

Het doel van 2022 was allereerst om met de ketenpartners en het CoB-bestuur – als belangrijke 
vertegenwoordigers van het netwerk – de eerste concrete stappen te zetten naar een routekaart voor 
circulariteit, met de focus op 2025, 2030 en 2050, ‘de drie bergtoppen’ (HOOFDSTUK 2 en HOOFDSTUK 3). 
We willen de opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnels helpen met hun duur-
zaamheidsopgave, en kennis en ervaring opdoen met het hergebruiken van geoogste tunneltechnische 
installaties, met behulp van oogstkaarten (zie ook kader hieronder). tevens zijn we gestart met het 
vormen van een maatregelencatalogus voor circulaire tunnels en hebben we hiervoor een proces ingericht 
(HOOFDSTUK 4). Voor een tunnelventilator is als voorbeeld de recycleerbaarheid uitgewerkt (HOOFDSTUK 5). 
tot slot is een serious game ontwikkeld gericht op kennis en bewustwording voor circulaire economie in 
de keten (HOOFDSTUK 6).

Learning-by-doing is gehanteerd als aanpak: ervaring opdoen in de praktijk en deze delen met elkaar. 
Niet door ieder deelproject(team) voor zichzelf in achtereenvolgende stappen te laten ontdekken, 
maar juist door samen te creëren, gelijktijdig te acteren, ook op wat we zien, willen, moeten en 
kunnen gaan doen.

Oogstkaarten van drie tunnels

In 2021 is een format ontwikkeld om een oogstkaart voor tunnelinstallaties op te stellen. Het doel voor 2022 

was om drie tunnels te ondersteunen in het opstellen van een oogstkaart, en het opdoen van praktijkervaring 

bij hergebruik van producten of componenten op basis van de oogstkaart. 

Er is vanuit het COB contact geweest met de projectteams van de Leidsche Rijntunnel, de Heinenoordtunnel en 

de Swalmentunnel. Bij de Leidsche Rijntunnel is een oogstkaart opgesteld voor het vervangen van de verlich-

ting. De oogstkaart omvat daardoor verschillende onderdelen van de verlichtingsinstallatie zoals armaturen en 

dimmers. Rijkswaterstaat wil een deel van de verlichting die vrijkomt uit de Leidsche Rijntunnel hergebruiken 

in de Salland-Twentetunnel. Voor de Heinenoordtunnel wordt een oogstkaart opgesteld, maar deze is nog 

niet gereed. Voor de Swalmentunnel wordt een ‘herbruikbaarheidsscan’ opgesteld, die vergelijkbaar is met de 

oogstkaart. Ook deze is nog niet gereed. 

Het opstellen van de oogstkaarten duurt langer doordat er binnen de projecten vertraging is opgelopen, 

waardoor in november 2022 nog geen bruikbare data beschikbaar was. Ook is dit een proces waar het COB 

geen invloed op heeft: het opstellen van de oogstkaart ligt bij het projectteam (van opdrachtgever en opdracht-

nemer) van de betreffende tunnel. Input voor de oogstkaart kan uit verschillende bronnen komen: data uit 

het beheerssysteem van de tunnelbeheerder, data vanuit de onderhoudsaannemer en door inspecties in de 

tunnel. Ondersteuning bij het opstellen van oogstkaarten bleek in 2022 (nog) niet nodig. Bij een toename van 

de hoeveelheid opgestelde oogstkaarten kunnen ook meer vragen naar voren komen. Het COB blijft beschikbaar 

om te ondersteunen bij vragen op gebied van oogstkaarten en circulariteit.
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Figuur 1.1 / De drie bergtoppen naar circulaire tunnels.

2 Routekaart circulaire tunnels: ‘drie 
bergtoppen’ 2
de overheid heeft als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 de helft minder 
primaire grondstoffen te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft in aanvulling daarop de ambitie om in 2030 
volledig circulair te werken. En ProRail wil in 2030 circulair zijn. Wat betekenen deze doelstellingen voor 
tunnels? En wat moeten we nu al doen om naar de gewenste situatie in 2050 te komen? dit hebben we 
onderzocht in het deelproject ‘drie bergtoppen’, oftewel een visie en strategie voor circulariteit. 

We schetsen een route naar een circulaire economie, waarin alle partijen een bijdrage leveren. op 
de route naar circulaire tunnels 2050 liggen drie ‘bergtoppen’; (tussen)doelstellingen voor de jaren 
2025, 2030 en 2050. Voor het opstellen van de routekaart zijn de circulariteitsambities samen met 
CoB-participanten vertaald naar concrete doelen en maatregelen voor tunnels. Het resultaat is een 
visie op circulaire tunnels, met daarbij een routekaart (strategie) op hoofdlijnen, waarin de bergtoppen 
beschreven staan, zie FIGUUR 1.1 en de toelichting in dit hoofdstuk.

Figuur 1 / SDFASDF
Figuur 2 / asdf

2.1 Circulaire economie 
Het doel van de circulaire economie is om in 2050 volledig circulair te zijn, wat wil zeggen dat er 
geen primaire grondstoffen meer worden gewonnen. ook is er geen afval meer – producten worden 
hergebruikt of gerecycled en gaan dan als product of materiaal een nieuwe levenscyclus in. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat een vollédig circulaire economie waarschijnlijk technisch onmogelijk 
is – bijvoorbeeld doordat de kwaliteit steeds iets degradeert in het recyclingproces – en er zijn nog veel 
verbeterstappen mogelijk naar een (nagenoeg) circulaire economie. 

Naast dat de circulaire economie de afhankelijkheid van schaarse primaire grondstoffen vermindert, 
is een belangrijke reden voor de circulaire economie om een duurzame bouweconomie tot stand te 
brengen. duurzaamheid kan gezien worden als het minimaliseren van de negatieve impact op het 
milieu, of het maximaliseren van de positieve impact op het milieu. die impact kan gekwantificeerd 
worden door middel van de milieukostenindicator (MkI). daarom is in PARAGRAAF 2.3 ook een ambitie 
op het gebied van MkI opgenomen.

2025

2030

2050

• 30% minder primaire 
grondstoffen

• 30% minder 
milieuimpact (MkI)

• 50% minder primaire 
grondstoffen

• 50% minder 
milieuimpact (MkI)

Volledig circulair:

• Geen primaire grondstoffen

• Geen milieuimpact (MkI)
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2.2 Visie
om het doel te kunnen behalen, is het allereerst nodig om gezamenlijk naar hetzelfde einddoel toe te 
werken – en dus een visie te hebben op wat een circulaire tunnel inhoudt.

In 2050 zijn tunnelspecifieke objecten (TTI’s, wegmeubilair, afwatering, deuren, luiken, etc.) volledig 
circulair (focus op vervanging, renovatie en maatregelen) en zal de nieuwbouw van tunnels zoveel moge-
lijk circulair plaatsvinden. Dit betekent dat in 2050 geen nieuwe primaire grondstoffen meer gebruikt 
worden voor de tunnelspecifieke objecten en dat deze geen negatieve impact meer hebben op het milieu. 
Waardebehoud van materialen is hierbij cruciaal. Tunnelspecifieke objecten bestaan uit secundaire, dan 
wel hernieuwbare (biobased) grondstoffen. 

Aan het einde van de levensduur worden tunnelspecifieke objecten gereviseerd voor dezelfde of andere 
toepassingen en – als dat na enkele levenscycli niet meer mogelijk is – teruggebracht naar elementen of 
grondstoffen, die opnieuw hoogwaardig gebruikt worden. In 2050 zijn nieuw gebouwde tunnels na hun 
levensduur volledig terugwinbaar, waarbij ook (een deel van) de constructieve buitenschil van een tunnel 
nieuwe circulaire functies kan vervullen. Het ontwerp en onderhoud van tunnelspecifieke objecten is hierop 
ingericht.

Om dit te bereiken, is het nodig dat de volgende zaken in 2050 ‘de standaard’ zijn:

• Het ontwerp en onderhoud zijn gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik en energieverbruik 
tijdens de levensduur, en het zo lang mogelijk behouden van de installatie als product. 

• Door een slim ontwerp is het technisch mogelijk om onderdelen (te starten met de meest kritische – die 
het snelst verslijten en/of verouderen) eenvoudig te vervangen. Dus flexibel, modulair, gestandaardiseerd 
en losmaakbaar.

• Wanneer TTI’s aan het einde van hun levensduur zijn, kan eenvoudig een ‘oogstkaart’ danwel materialen-
paspoort worden gegenereerd, waarin de specificaties van de te vervangen onderdelen staan evenals de 
afspraken over terugname van componenten (zoals een terugname-overeenkomst, of eigenaarschap in 
geval van ‘as a service’-overeenkomst). De kosten van het energieverbruik én de circulariteit zijn onder-
deel van de totale levensduurkosten.

• Toe te passen componenten kennen meerdere levenscycli (al dan niet dankzij de producent/ leverancier 
of andere partij die de producten terugneemt en zorgt dat ze opnieuw ingezet worden). Dit tweede leven 
hoeft niet per se in een tunnel te zijn; gezocht wordt naar de toepassing die de meeste waarde heeft voor 
dit product (bijvoorbeeld camera’s uit een tunnel die in hun tweede levenscyclus in een parkeergarage of 
bij gebouwbeveiliging worden ingezet). 

• In 2050 zijn normen en richtlijnen beschikbaar om de kwaliteit van installaties in hun tweede (en 
alle daarna volgende) levenscyclus te toetsen. Hierdoor zijn prestatie-eisen voor een tweede/derde/
etc. levenscyclus duidelijk voor de markt en voor opdrachtgevers. Het is gangbaar om producten in 
een tweede levenscyclus in te zetten (niet alles hoeft meer nieuw te zijn). De financiering van herinzet 
(afschrijving) is onderdeel van de kosten van het gebruik, hier wordt budget voor gereserveerd. 

• Wanneer hoogwaardig hergebruik niet mogelijk is, wordt ingezet op hoogwaardige recycling. Hierbij worden 
de grondstoffen die in de component aanwezig zijn, teruggewonnen om opnieuw (op hetzelfde niveau) te 
worden ingezet. In het productontwerp is hiermee rekening gehouden (dus bv. geen grondstoffen mengen 
die daarna niet meer te scheiden zijn, maar ontwerpen met zo puur mogelijke grondstoffen).

2.3 Gebruik van milieukostenindicator (MKI)
de milieukostenindicator (MkI) wordt uitgedrukt in euro, en is een fictieve prijs van de negatieve 
milieueffecten op basis van de levenscyclusanalyse (LCA). de hele levenscyclus van een product 
wordt hierin meegenomen: productie, bouw, gebruik, sloop en (afval)verwerking of hergebruik. Een 
product met een MkI van nul heeft geen negatieve milieubelasting, of deze wordt gecompenseerd 
door positieve effecten, door bijvoorbeeld het stimuleren van de biodiversiteit bij productie van een 
biobased product. 
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de MkI is in infrastructurele projecten een gangbare manier om de milieuimpact van projecten te 
meten en inzicht te geven in verduurzamingsmogelijkheden. Voor bijvoorbeeld asfalt en beton is 
door gebruik van de MkI verduurzaming in gang gezet. Voor tunneltechnische installaties wordt MkI 
echter nog nauwelijks gebruikt. Reden hiervoor is dat de impact van asfalt en beton, door de grote 
hoeveelheden waarin dit wordt toegepast, het grootst is. ook zijn deze materialen ‘simpeler’ van 
samenstelling dan een installatie, waardoor het relatief eenvoudiger is om de MkI te bepalen. Echter, 
met het doel om de milieuimpact te minimaliseren, is het nodig om te verkennen in hoeverre de MkI 
ook een praktische meetlat is voor tunneltechnische installaties. 

2.4 Bepalen referentie
Het doel om 30% minder grondstoffen te gebruiken en de MkI met 30% te verlagen, roept de vraag 
op ‘ten opzichte van wat?’. Voor tunnels is het het meest praktisch om een gangbare (niet specifiek 
circulaire) uitwerking van een tunnel als referentie te nemen en daarmee te vergelijken. dit geldt voor 
zowel de doelen op gebied van circulariteit als voor de MkI. 

Voor het meten van circulariteit zijn indicatoren van belang voor zowel de circulariteit van het (op)
nieuw gebruikte materiaal als die van het vrijkomende materiaal. Een methode om deze in kaart te 
brengen, staat beschreven in de leidraad ‘Meten van circulariteit’ van CB’23. 

Bij een renovatie kan het meten van de circulariteit bijvoorbeeld op basis van de oogstkaart gebeuren. 
In een oogstkaart worden type en aantallen van de materialen vastgelegd die vrijkomen bij een 
tunnelrenovatie (zie rapport Expeditie 2021). op basis hiervan kan bepaald worden welke producten/
installaties kunnen worden hergebruikt (eventueel na het refurbishen) en welke vervangen moeten 
worden. Van de nieuwe producten kan worden vastgelegd (in een materialenpaspoort) in hoeverre het 
circulaire producten zijn , bijvoorbeeld doordat het hergebruikte producten zijn, of ze (deels) uit gere-
cyclede of biobased materialen bestaan. daarnaast is levensduur hierbij een aandachtspunt: wanneer 
een ventilator die normaal gesproken twintig jaar meegaat, veertig jaar kan meegaan, bespaart dat 
50% van het materiaalgebruik over de periode van veertig jaar. Hierbij moet uiteraard onderbouwd 
kunnen worden dat de levensduur realistisch is.

2.5 Groeipaden
om de doelen te kunnen halen, zijn samenhangende maatregelen op verschillende vlakken nodig. 
daarom zijn groeipaden gedefinieerd, met acties voor de thema’s hergebruik, inkoop/markt, ontwerp, 
data, wetten en regels, en financiering van de stappen en tussendoelen. onderstaand worden de groei-
paden en maatregelen toegelicht. Voor een overzicht van de groeipaden en acties zie PARAGRAAF 2.5.7.

2.5.1 Groeipad Hergebruik
In een circulaire economie is hoogwaardig hergebruik van componenten en installaties gangbaar. 
Binnen het groeipad Hergebruik is het doel dat in 2030 hergebruik ‘het nieuwe normaal’ is. om hier 
naartoe te werken, worden in 2022 en 2023 pilots uitgevoerd met hergebruik van installaties. 

door te experimenteren met hergebruik en de ervaringen geüniformeerd te delen, met vergelijking 
van ervaringen binnen en buiten de sector, kunnen de transactiekosten worden verlaagd en verspilling 
worden verminderd. daarbij is het streven om de weg van oud naar hergebruik zo kort mogelijk te maken 
door zo open mogelijk te delen waar waarde beschikbaar is en behoefte aan nieuw bestaat. In 2025 is er 
een werkend platform waarop materialen over organisatiegrenzen heen uitgewisseld worden. 

Rol COB 
Het CoB wil hergebruik stimuleren en tunnelbeheerders ondersteunen in het wegnemen van 
belemmeringen die hergebruik nog in de weg staan. Hergebruik zal een onderdeel worden van de 
‘Maatregelencatalogus circulaire tunnels’ die het CoB gaat opstellen. daarnaast kan een secretarisrol 
vanuit het CoB worden vervuld, die bij tunnelbeheerders de geleerde lessen uit de pilots met hergebruik 
ophaalt, om deze interviews en geleerde lessen vervolgens breed te delen en aan te vullen in de 
maatregelencatalogus. Het CoB kan ook mogelijk een rol hebben in het opzetten van een platform 
voor hergebruik. Hoe die rol er precies uit kan zien, moet nog worden uitgewerkt. 
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2.5.2 Groeipad Ontwerp/techniek
Installaties hebben vaak een levensduur van twintig tot dertig jaar. Installaties die nu worden 
geplaatst, worden dus pas vervangen rond het jaar 2045, of zelfs 2050. dat betekent dat om onze 
doelstellingen te halen, we nu al circulaire installaties moeten plaatsen. Voor toekomstige circulariteit 
ligt de focus op een demontabel, losmaakbaar ontwerp, waarin alle materialen na demontage 
behouden blijven en opnieuw (hoogwaardig) kunnen worden ingezet. 

daarnaast is van belang te ontwerpen vanuit het principe ‘niet-minder-anders’: wat doen we niet, wat 
doen we minder, wat doen we anders? Een ontwerp start met de vragen: ‘is het nodig?’, ‘kunnen we 
minder gebruiken?’ en ‘hoe kan het anders?’. Waarbij ‘anders’ gericht is op een duurzamer ontwerp: 
meer losmaakbaar en demontabel en met duurzamere materialen.

Rol COB 
de rol van het CoB ligt in het delen van kennis over circulariteit, het inspireren en het delen van goede 
voorbeelden. de circulaire ontwerpprincipes en voorbeelden van circulaire maatregelen worden 
opgenomen in de ‘Maatregelencatalogus circulaire tunnels’. 

2.5.3 Groeipad Inkoop/ markt
de principes van circulariteit en het streven naar een minimale milieubelasting zullen leidend worden 
bij de inkoop (marktbenadering) van technologie, en het contract zal daarop worden aangepast. dat 
kan betekenen dat de looptijd van contracten moet worden verlengd om circulaire technologie te 
stimuleren.

Het is belangrijk om op korte termijn circulaire eisen en gunningscriteria op te nemen in aanbeste-
dingen. dat kan gaan over het circulair omgaan met producten aan het einde van de levensduur, het 
uitvragen van een circulaire, modulaire en demontabele installatie, of eisen aan herbruikbaarheid. ook 
de MkI kan een instrument zijn dat in een ‘circulaire aanbesteding’ wordt gebruikt. 

daarnaast moet voorkomen worden dat er eisen in het contract komen die circulariteit (onbedoeld) 
belemmeren. Een voorbeeld is het niet belonen van een lange levensduur. Als een producent een 
langere levensduur kan leveren dan de contractduur, dan wordt dat nu niet beloond in de aanbesteding 
en niet ingekocht vanwege (vaak) hogere aanschafkosten.

Niet alles zal ineens duurzaam worden, maar een tipping point, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van 
20% van de markt of sector, is haalbaar om de beweging naar circulariteit onomkeerbaar te maken (zie 
ook HOOFDSTUK 3). In 2025 zouden we willen dat 20% van de werken circulair wordt aanbesteed. 

Rol COB
de rol van het CoB is om kennis over het circulair aanbesteden van tunnels te delen, bijvoorbeeld door 
goede voorbeelden en circulaire maatregelen te delen. daarnaast kan het CoB de discussie over het 
gebruik van MkI voor tunneltechnische installaties faciliteren doordat partijen uit de hele keten zijn 
aangehaakt – tunnelbeheerders, aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. daarmee kan het 
CoB de discussie aanzwengelen en bij voldoende draagvlak het gebruik van MkI voor tunneltechnische 
installaties op de kaart zetten. 

2.5.4 Groeipad Data
uit het deelproject ‘oogstkaart’ in 2021 kwam naar voren dat de wijze waarop gegevens van installaties 
zijn vastgelegd per tunnel verschilt en dat data niet altijd compleet is. Voor circulariteit is het nodig 
dat data over de toegepaste installaties, componenten en materialen compleet en eenduidig wordt 
vastgelegd. Bijvoorbeeld in een materialenpaspoort. 

In een circulaire economie wordt data van objecten (in een opensourceformat) gemodelleerd, zodat 
deze uitwisselbaar wordt. kennis van objecten wordt zo voor de beheerders ontsloten. deze kennis kan 
gebruikt worden om prestaties te verbeteren en waardebehoud te borgen. dit past binnen de bredere 
ontwikkeling naar datagedreven onderhoud. de drivers voor een datagedreven onderhoud zijn onder 
andere dat assets steeds meer data genereren en de kosten om de data te verzamelen afnemen. ook 
stelt data beheerders in staat om kosten te reduceren door onderhoud veel specifieker te kunnen 
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uitvoeren.1 Het is een ontwikkeling die dus in de basis niet gedreven wordt door circulariteit. Maar de 
data die gegenereerd wordt vanuit het datagedreven onderhoud vormt belangrijke informatie binnen 
een circulaire economie. data die beschikbaar is over het functioneren van installaties (zoals draaiuren, 
uitvalpercentage, uitgevoerd onderhoud tijdens de levensduur) is namelijk heel relevant voor het 
bepalen van de herinzetbaarheid van componenten en installaties in een tweede leven.

Rol COB
Binnen het CoB-tunnelprogramma lopen diverse onderzoeksprojecten op het gebied van data en 
digitalisering. Het is voor het CoB belangrijk om de verbinding te leggen tussen digitalisering en 
circulariteit, zodat wanneer data van een tunnel digitaal wordt vastgelegd, hier ook meteen de data die 
nodig is voor circulariteit wordt vastgelegd. Want zowel digitalisering als circulariteit zijn belangrijke 
aspecten in bijvoorbeeld het materialenpaspoort. 

2.5.5 Groeipad Wetten en regels
technologie die zich sneller ontwikkelt dan wetten en regels zal een plek krijgen in een experimenteer-
ruimte, wanneer deze bijdraagt aan het behalen van de circulaire doelstellingen. de uitkomsten van de 
experimenteerruimte worden gebruikt om wetten en regels aan te passen. uiteindelijk zal de Landelijk 
tunnelstandaard (Lts) ook geschreven moeten worden op basis van de principes ’niet-minder-anders’ 
en circulariteit, en de daarbij horende technologie.

Een ander knelpunt zit in de normen en kwaliteitsborging voor hergebruik. Er is nog geen norm 
waaraan installaties kunnen worden getoetst voor een tweede leven. dit maakt dat beheerders 
terughoudend zijn in het toepassen van hergebruikte installaties. In 2025 willen we dat voor drie 
installaties een norm of richtlijn beschikbaar is voor het controleren van de kwaliteit. 

Rol COB 
Vaak wordt gezegd dat een circulaire innovatie niet mogelijk is omdat ‘het niet mag binnen de Lts’. Er 
zit mogelijk meer ruimte in de Lts dan men op het eerste gezicht denkt. Het CoB kan een verkenning 
uitvoeren naar wat al wel mogelijk is binnen de Lts, en waar de knelpunten voor circulariteit zitten. 

Vanuit het CoB kan daarnaast samen met alle partners het gesprek worden opgestart over hergebruik: 
in welke objecten liggen kansen en hoe kan een norm eruit zien? dit kan eventueel in samenwerking 
met instituten die veel kennis hebben in het opstellen van normen zoals NEN.

2.5.6 Groeipad Financiering
In 2021 zijn algemene voorwaarden en regels opgesteld voor een platform waarop producten 
aangeboden kunnen worden. ook is een opzet gemaakt waarmee de businesscase van hergebruik 
berekend kan worden. 

financiering moet gericht zijn op het management van waardebehoud van de objecten. dit kan door 
gebruik te maken van een financieel model dat de objecten voorziet van een eigen digitale balans. Er 
kan gedacht worden aan het opzetten van een ‘revolving fund’ voor circulariteit, waarbij voor gebruik 
van niet-circulaire producten een bijdrage aan het fonds gedaan wordt, terwijl de meerkosten van 
circulariteit juist vergoed worden uit dit fonds. ook zal het gebruik van het ‘as-a-service’-model 
groeien bij de toename van het gebruik van circulaire installaties. 

Rol COB
de rol van het CoB is het delen van kennis over de financiering van circulariteit en de businesscase van 
circulaire producten. Goede voorbeelden kunnen worden gedeeld in de maatregelencatalogus. Echter, 
de businesscase van circulariteit is specifiek per installatie en toepassing, en zal dus onderdeel moeten 
worden van het tunnelontwerp (waar het CoB geen rol in heeft, dit ligt bij de tunnelbeheerder). Het 
CoB zou mogelijk wel een rol kunnen spelen in het opzetten van een revolving fund voor circulariteit.

1 Afstudeeronderzoek: datagedreven onderhoud rijkswegtunnels.

https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/januari-2019/afstudeeronderzoek-datagedreven-onderhoud-rijkswegtunnels/
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2.5.7 Overzicht groeipaden en actie

Groeipad 2022-2023 2025 2030

Hergebruik • Pilots hergebruik. • Praktijktesten innovaties in 
tunnels .

• Platform/marktplaats voor 
uitwisseling materialen 
over organisatiegrenzen.

• Hergebruik is 'nieuwe 
normaal'.

Inkoop/markt • Circulaire eisen in 
aanbesteding (basis: 
vrijkomend materiaal 
+ losmaakbaarheid/
modulariteit).

• Pilot MkI tunnelinstallaties.

• 20% van de 
onderhoudscontracten 
en renovaties van tunnels 
wordt circulair aanbesteed.

• Eisen MkI en circulariteit 
in aanbesteding zijn 
standaard (met goede 
monitoring/handhaving).

ontwerp • start MkI installaties.

• Circulaire ontwerpen 'niet-
minder-anders'.

• oogstkaart als basis voor 
ontwerp.

• Maatregelencatalogus 
circulaire tunnels.

• standaard een circulair 
ontwerp.

data • start datagedreven 
assetmanagement.

• standaardisatie.

• open format voor data-
uitwisseling gereed.

• Beheerders hebben 
circulaire data in systeem 
opgenomen.

• onderhoud en hergebruik 
o.b.v. data.

Wetten en regels • onderzoek wat al kan 
binnen regelgeving

• Circulaire Lts (incl. 
'snoeien'!)

• oplossen belemmeringen 
wet- en regelgeving

• Normering voor toetsen 
tweede leven voor enkele 
(5?) objecten gereed.

• Continue aanpassing Lts 
o.b.v. circulaire innovaties 
in projecten

• Normering voor toetsen 
tweede leven voor 
merendeel producten/ 
objecten gereed.

financiering • Alg. voorwaarden en regels 
voor platform en fonds 
beschikbaar.

• 'Revolving fund' voor 
circulariteit opgericht.

• Handhaving.

• Beschikbaarheid mag 
omlaag als levensduur 
verlengd wordt (financiële 
prikkel).

• Laatste aankopen primair 
materiaal voor tunnels.

• standaard circulair inkopen 
(circulair tunnelcontract).

• financiering vanuit 
gebiedsontwikkeling.



Pagina 10 van 36

Hoofdstuk 3 - Visie CoB-bestuur

3 Visie COB-bestuur 3
Het bestuur van het CoB is gevraagd om haar visie te geven op duurzaamheid, en op circulariteit in het 
bijzonder. In individuele interviews en een gezamenlijke sessie met het CoB-team voor circulariteit is 
onderzocht wat in de visie van de leden van het bestuur voorop staat om te komen tot een circulaire 
economie. 

ter toelichting: een circulaire economie is een economie waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 
minimaliseren van de negatieve milieuimpact van ons handelen, met als kritische succesfactoren het 
voorkomen van verspilling vanaf het ontwerp, het harmoniseren van componenten van producten, het 
kiezen van nieuwe verdienmodellen die gericht zijn op behoud, en het financieren van kringlopen van 
materiaalgebruik. 

Het CoB-bestuur is gevraagd wat de prioriteiten voor de toekomst zouden moeten zijn, welke obstakels 
zij zien om bij zo’n toekomst te komen, en wat volgens hen de ‘trigger events’ zijn om aan de slag te 
gaan. 

3.1 Prioriteiten
Het bestuur van het CoB heeft aangegeven dat de grootste impact en prioriteit van circulair werken 
het behoud van waarde is. dat geldt voor alle vormen van kapitaal, en die van grondstoffen in het 
bijzonder. daarbij geeft het CoB-bestuur aan dat de waarde van materiaal niet alleen zit in de 
toepassing, maar ook in de beschikbaarheid ervan. om infrastructuur in de toekomst te kunnen blijven 
gebruiken, bijvoorbeeld door deze te renoveren, zullen materialen nodig blijven. In een wereld waarin 
materiaal moeilijker beschikbaar wordt en afwezigheid van cruciale onderdelen belangrijk is voor het 
gehele systeem, is behoud belangrijk.

Een tweede prioriteit is het op de juiste manier herkennen en waarderen van waarde, om zoveel 
mogelijk waarde te behouden. Waardebehoud is een systeemvraagstuk, en materialen hebben de 
neiging waarde te verliezen door allerlei vormen van veroudering. dat werkt door op de systemen 
waar de materialen onderdeel van zijn. Vaak vormen die systemen gebieden met functies, zoals 
combinaties van mobiliteit en waterveiligheid. dat betekent dat circulair denken en doen vereist dat 
op systeemniveau nagedacht wordt over de beste oplossing, voor alle relevante stakeholders. Zij die 
voor het waardebehoud in systemen moeten zorgen, worden opgeroepen oplossingen te bedenken op 
basis van vertrouwen in plaats van contract, met een gebiedsregisseur in plaats van een assetmanager 
als verantwoordelijke, met minimale noodzaak om technische eisen te respecteren en maximale 
sturing op functionaliteit. door vanuit de behoefte van het gebied te redeneren, komen de verschil-
lende stakeholders in een gebied daadwerkelijk aan bod, en zij zullen samen kunnen aangeven welke 
behoeftes er in een gebied bestaan. de grootste behoefte, urgentie of noodzaak bepaalt vervolgens de 
waarde. 

de derde prioriteit voor het CoB-bestuur is het zijn van koploper in harmoniseren van de noodzakelijke 
kennis voor circulair werken. dat kan door de eigen ontwikkelde kennis en die uit andere betrokken 
sectoren te benutten. doordat het CoB in de infrawereld een unieke positie inneemt in een zekere 
niche, kan het als voorbeeld voor de infrasector koploper zijn in het experimenteren, evalueren en 
succesvol genereren van en met kennis.

3.2 Obstakels
In praktische zin is duurzaam werken een manier van werken die vaak specifiek in plaats van intrinsiek 
gebeurt, omdat voor duurzaamheidsmaatregelen specifieke aantoonbaarheid gevraagd wordt. dat 
is feitelijk een verlies, vanwege de verhoging van administratieve lasten die volgen uit het aantonen. 
Als duurzaamheid (of circulariteit) geen integrale werkwijze is maar een subdoel, gaat er potentie 
verloren in het project en in de transitie naar een circulaire economie. op systeemniveau is het daarom 
praktisch om duurzaamheid of circulariteit in projecten in eerste instantie te zien als een vorm van 
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consumptie of een patroon van verspilling: uit gewoonte of verantwoordingsplicht hebben projecten 
de neiging juist te groeien in omvang en materiaal- en energiegebruik, in plaats van te krimpen. 
Gepleit wordt voor een spreekwoordelijk snoeiboek, voor het gericht ontlasten van de taken van een 
beheerder en het besparen van materiaal en energie. stapelen van eisen, om welke reden dan ook, lijkt 
paradoxaal genoeg juist tot minder duurzaam en circulair werken te leiden.

Een voorgestelde gerichte aanpak bij duurzaam werken is dan ook: 1) doe dingen niet, 2) doe dingen 
minder en 3) dingen anders doen. dit betekent bijvoorbeeld dat bij renovatie van tunnels eerst 
moet worden gekeken of het niet (gepland) aanpakken van de tunnel wellicht gunstiger is dan wel 
aanpakken. Als renovatie echt noodzakelijk is, is de volgende vraag hoe dit kan met minimale 
inspanning, ofwel: welke must haves zijn voor het systeem nodig en wat kan wegblijven? tot slot is 
de vraag hoe zaken anders kunnen: Betalen voor gebruik in plaats van bezit? Gebruikte onderdelen in 
plaats van nieuw? Maatvoering ruimer kiezen in plaats van exact omwille van betere toepasbaarheid? 
Het zijn maar enkele voorbeelden van niet-minder-anders om waardeverlies te beperken.

3.3 Trigger events
Elk inrichtings- en renovatievraagstuk gaat ook over het gebruik van materialen, omdat ze vrijkomen 
of benodigd zijn. Het CoB-bestuur omarmt de suggestie om de transitie naar circulair werken te 
concretiseren door bij een gebiedsgerichte aanpak minstens 20% van het werk niet lineair maar 
circulair uit te voeren, wat wil zeggen dat minstens 20% van het werk wordt gericht op hergebruik met 
de minste negatieve milieuimpact. de beste oplossing zal uiteindelijk moeten worden gedefinieerd 
door de impact van de oplossing; uitgaven zijn daarbij dienend en niet leidend. 

Nota bene: vaak worden uitgaven gezien als kosten. dat zijn echter verschillende begrippen die zeker 
in termen van duurzaamheid volstrekt andere zaken kunnen betekenen. ‘kosten’ relateren ook aan 
zaken als afschrijving en afwaardering, maar worden niet altijd zichtbaar voor beheerders, terwijl 
uitgaven dat vaak wel zijn. Materialen, componenten en zelfs installaties kunnen ook in waarde 
stijgen, bijvoorbeeld als deze schaars worden of bijdragen aan een betere benutting van een systeem. 
op systeemniveau dalen de kosten dan door tijdelijke verhoging van uitgaven. deze maatschappelijke 
kosten-batenvergelijking zou explicieter gemaakt kunnen worden bij tunnels, zoals het CoB ook al 
onderzocht in 2021 bij de businesscase van circulariteit: bij het renoveren van tunnels kan het vanuit 
kostenperspectief gunstiger zijn om te kiezen voor nieuwe materialen in plaats van hergebruik, mede-
afhankelijk van de uitgaven voor inspectie, inventarisatie en opslag als deze uitgaven direct als kosten 
worden gezien in plaats van te worden afgeschreven over langere termijn.

Elke geplande uitgave kan een trigger event zijn voor het onderzoeken van mogelijkheden om circulair 
te werken. kan de overweging tot uitgave de uitkomst hebben iets juist niet meer te doen, minder te 
doen (bijvoorbeeld met minder energiegebruik en daarmee duurzamer), of anders te doen (bijvoor-
beeld met de afnemer afspraken maken over het terugnemen van de materialen en deze circulair te 
verwerken)?

3.4 Geleerde lessen
Gezamenlijk stelden we vast dat duurzame landelijke inrichting en infrastructuur activistischer mag 
worden nagestreefd. Het incrementeel blijven werken aan onze infrastructuur verlengd weliswaar 
de levensduur maar zal niet snel leiden tot innovatieve doorbraken in duurzaamheid en circulariteit; 
in plaats daarvan kan het goed zijn om juist over de waan van de dag heen te stappen en vanuit de 
rol van beheerder naar de rol van gebiedsregisseur te gaan. daarbij helpt het om uitdagende vragen 
te stellen aan aanbiedende partijen: wat kan wel? Niet alles zal ineens duurzaam worden, maar een 
tipping point, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van 20% van de markt, is haalbaar. tunnels kunnen 
het goede voorbeeld zijn voor de verduurzaming van andere infra. We hebben geleerd dat alleen door 
het stellen van een hoge ambitie in samenwerking de meeste kans op succes voor circulariteit mogelijk 
is, en dat betekent ook tijd vrijmaken door als beheerder weloverwogen bepaalde taken niet meer te 
doen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Vandaar ook de behoefte aan een 
snoeiboek, om zodoende voorspelbaar om te schakelen.
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Bij de contractvorming bij nieuwe opdrachten zal de milieuimpact een vaste plaats moeten krijgen, 
waarbij op systeemniveau kan worden beoordeeld wat de impact is – van aanbrengen tot en met 
hergebruik. Bovendien zal een contract ook inzicht moeten geven over de bijdrage van standaardisatie, 
financiering van circulariteit en wellicht ook voor een ander verdienmodel geschreven moeten worden. 

Per saldo zal circulariteit steeds meer om een of meerdere platforms gaan vragen waarop materialen 
kunnen worden geplaatst en van eigenaar naar eigenaar kunnen overgaan. Het lijkt erop dat het 
verstandig is dat de sector in gezamenlijkheid vorm geeft aan een dergelijk platform en de regels 
die er gelden. Echter, niet alle stakeholders zijn het er over eens welke entiteit de eigenaar van het 
platform zou moeten zijn. Wel wordt het CoB, op welke manier dan ook, een belangrijke rol toegedicht 
als ‘relatiebemiddelaar’: een rol die alle partijen die werken met het platform laat inzien wat zij zelf 
kunnen doen om het gebruik van het platform voor alle betrokkenen te verbeteren omwille van het op 
gang houden van een circulaire economie met minimaal verlies van waarde.
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4 Maatregelencatalogus circulaire tunnels 4
om een maatregelencatalogus voor circulariteit in tunnelprojecten te starten, zijn drie fases gedefinieerd:

1. klanteisspecificaties om te komen tot circulaire projecten.

2. Commissie aanstellen voor het toetsen van ingezonden circulaire maatregelen.

3. de getoetste circulaire maatregelen in de catalogus opnemen.

4.1 Klanteisspecificaties voor tunnels
Er zijn voorbeelden verzameld van klanteisspecificaties (kEs) om te komen tot klimaat- en energieneutrale 
en circulaire projecten. de kEs voor de verschillende objecten lijken op elkaar, maar zijn specifiek 
gemaakt voor het betreffende object: tunnels. Met name de toelichtingen op de kEs zijn specifiek 
gemaakt. Per object zijn eerst de kEs voor energie en klimaat opgenomen en vervolgens de kEs voor 
circulaire economie.

Per object is een tabel uitgewerkt met zes kolommen:

1. Volgnummer

2. Voorbeeldtekst voor de kEs. deze tekst kan letterlijk overgenomen worden of ter inspiratie dienen.

3. toelichting voor de tunnelbeheerder. Hierin staan de argumenten waarmee de tunnelbeheerder kan 
aangeven waarom hij/zij deze kEs wil meegeven aan het projectteam.

Het gebruik van de volgnummers in de tabellen of de volgorde van kEs in de tabel betekent niet dat er 
een hiërarchie zit tussen de verschillende kEs of de te behalen duurzaamheidswinst. de volgorde in de 
tabellen is willekeurig.

Het is aan de gebruiker om na te gaan waar per project de meeste duurzaamheidswinst te behalen valt. Het 
laten uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA) of milieukostenindicatorberekening (MkI) kan daarbij 
helpen, omdat hieruit blijkt waar in het project de meeste milieuimpact zit. deze instrumenten, tezamen 
met life cycle costing (LCC), worden dan ook vaak genoemd in de kolommen met toelichting op de kEs.

4.1.1 KES Klimaat en energie

1. Laat een energiescan uitvoeren voor het besparen van energie, zowel in de aanleg als in de beheer- 
en onderhoudsfase.
Verkenning, planuitwerking, onderhoud

In een energiescan worden de energieprestatie en energiebronnen geanalyseerd en wordt getoond 
waar de energiebesparingsmogelijkheden zitten. samen met GPo/PPo kun je bespreken welke 
maatregelen je gaat uitvoeren.

Gebruik als voorbeeld een Handelingsperspectief Energie van de opdrachtgever, hierin wordt het 
afwegingskader voor energie beschreven. Energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen 
als:

 – er een wettelijke verplichting geldt. Alle maatregelen met een terugverdientijd van ≤ 5 jaar 
moeten worden genomen op basis van de Wet milieubeheer. Belangrijk: bij meekoppelkansen 
(werk met werk maken) gaat het om het terugverdienen van de meerkosten voor de energiebe-
sparende maatregel;

 – er bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt. denk aan klimaatakkoord, Regeerakkoord, Green deals, 
etc. de afspraken moeten worden nagekomen en vertaald naar opdrachten in de sturingslijnen. de 
akkoorden en afspraken vergen dus doorvertaling naar programmering, opdrachtformulering en 
productie.

 – deze voldoen aan bijvoorbeeld het Afwegingskader projecten duurzaam IenW. dit kader is van 
toepassing op alle sturingslijnen van Rijkswaterstaat.
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specifiek voor een service level agreement (sLA) / beheer en onderhoud geldt dat binnen een 
opdrachtgever een beperkte investeringsruimte beschikbaar is via de duurzaamheidsversneller. In 
de regel worden besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van < 7 jaar gefinancierd, maar 
dit kan ook een langere periode zijn.

Check bij MIRt-projecten ook de Handreiking energie en klimaat voor MIRt.

Zorg dat de data die beschikbaar komt in de energiescan ook verwerkt wordt in de systemen van de 
opdrachtgever. 

Voorbeeld: door het uitvoeren van een energiescan voor aanvang van het werk of een prestatie-
contract worden de energiebesparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Inventariseer eveneens 
mogelijkheden om het gebruik van schadelijke stoffen/gassen te voorkomen en analyseer de 
energieprestatie en energiebronnen van het object.

Met de uitkomsten hiervan kunnen energiebesparingsmogelijkheden worden afgewogen en 
meegenomen in de opdracht.

Voor het energiebesparend uitvoeren van installaties is een separate kEs-lijst opgesteld waarin 
veel (technische) maatregelen opgenomen zijn als voorbeeld:

 – Vervanging van traditionele verlichting naar led én vervolgens het dimmen van deze ledverlichting. 
dimmen van (led)verlichting is een van de grootste besparingsmogelijkheden voor energie.

 – de toegangsdeuren van ruimten die afzonderlijk worden geklimatiseerd of waarvoor beveiligings-
eisen gelden dienen automatisch te sluiten.

 – Het systeem dient het mogelijk te maken om de verlichting van alle verlichtingsgroepen in een 
keer aan of uit te schakelen.

 – Het systeem dient bij aanwezigheidsdetectie de betreffende ruimte te verlichten.

 – Als voorbeeld van verschuiving van fossiel naar hernieuwbaar: inventariseer de mogelijkheden 
om een vaste noodstroomaggregaat te vervangen voor een opstelplaats + aansluiting voor een 
mobiele noodstroomvoorziening die gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen.

overleg met de opdrachtgever of wijzigingen op de aanvangscope beoordeeld dienen te worden 
met levenscyclusanalyse (LCA)/ milieukostenindicator (MkI) en life cycle costing (LCC) om zo 
goedkeuring te krijgen van de opdrachtgever. 

Vanuit het programma duurzaam aanleg en onderhoud kan je informatie vinden over de Leidraad 
energiezuinige installaties (Isso/sBR-publicatie 813 Energiezuinige installaties van civiele 
kunstwerken).

2. De toegestane CO2-emissie (of CO2eq) van de energieverbruikers (tijdens gebruiksfase of uitvoering 
van het werk) dient op jaarbasis maximaal [xxx] kton of TJ te zijn. 
Realisatie, onderhoud

door een maximum aan emissies te stellen aan het object of de asset worden op elektrisch en 
fossiel gebruik besparingen doorgevoerd in lijn met de doelstellingen. door inzicht te vragen in 
de mogelijkheden kunnen samen met het projectteam keuzes worden gemaakt om bijvoorbeeld 
dieselaggregaten te vervangen of elektrisch zuiniger installaties in te zetten. door ook het proces te 
bekijken kunnen wellicht ook aan de gebruikerskant energiebesparingskansen worden benut.

Vraag een rapportage over de manier waarop Co2-reductie binnen het project tot stand komt.

Zorg dat de data die beschikbaar komt ook verwerkt wordt in onze systemen. 

I.v.m. diverse energiedragers zoals elektriciteit, gas en diesel en het niet expliciet willen sturen op 
één energiedrager kan gekozen worden voor de eenheid kton of tJ. 

Informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik (per uur of kwartier) van aansluitingen of objecten is 
vaak beschikbaar en in te zien via een energie-dashboard van de opdrachtgever. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt
https://leerplatformmirt.nl/over-mirt/handreikingen/handreikingen-verduurzaming-mirt/
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tevens zijn energiescans van vele grote objecten beschikbaar of opvraagbaar bij het programma 
duurzaam inkopen van de opdrachtgever.

overweging hierbij: de emissiefactoren van energiedragers worden jaarlijks bijgesteld, en zijn dus 
aan verandering onderhevig. Je zou ook op energie (tJ) kunnen sturen, dat kan ook voor verschillende 
energiedragers.

omrekenfactoren van energiedragers bv kWh naar Co2-emissie staan op co2emissiefactoren.nl.

3. Het energieverbruik van de tunnel [asset] dient bij oplevering functioneel xx% minder energie te 
verbruiken dan op het moment van aanvang. 
Planuitwerking, realisatie, onderhoud

Afhankelijk van de mogelijkheden binnen het project en de projectambitie kan ook een hoger of 
lager niveau geëist worden. door inzicht in de mogelijkheden te vragen en daarin verschillende 
ambitieniveaus te benoemen kan samen met het projectteam bepaald worden welke maatregel 
met welk ambitieniveau doorgevoerd gaat worden.

Maak een realistische inschatting op basis van referentieontwerp en bepaal vervolgens afhankelijk 
van de doelstellingen een meer of minder ambitieuze eis. Wellicht is het mogelijk het energieverbruik 
van het object in gebruikersfase te verminderen en zijn er mogelijkheden tot verschuiven van 
fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen. 

Een aandachtspunt is dat het energiegebruik ook kan toenemen doordat er extra eisen (en dus 
installaties, bv. voor bediening op afstand) worden gesteld. 

onderzoek de mogelijkheden om de energierekening eventueel bij de opdrachtnemer te leggen om 
energieverbruik te reduceren. 

4. Het object/systeem dient voor xx% zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte tijdens de 
exploitatie/gebruiksfase. 
Realisatie, onderhoud

Afhankelijk van de mogelijkheden binnen het project. Er kunnen overwegingen zijn vanuit de 
tunnelbeheerder om het object/asset deels zelfvoorzienend te laten zijn vanuit risico of beschik-
baarheid. 

Voorbeeld: door het uitvoeren van een energiescan voor aanvang van het werk of een prestatiecon-
tract worden de energiebesparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Met de uitkomsten hiervan 
kunnen naast energiebesparingsmogelijkheden ook de mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid 
worden afgewogen en meegenomen in de opdracht.

5. Zorg dat het gebouw voldoet aan de energielabelplicht en dat voldaan wordt aan (nieuwbouw) of 
gestreefd wordt naar (bestaande bouw) de BENG-eisen. 
Realisatie, onderhoud

Bestaande gebouwen: 

 – Vanuit de wet geldt voor bestaande kantoorgebouwen (groter dan 100 m2 of een energieverbruik 
van meer dan 25000 m3 gas) per 1 januari 2023 een energielabelplicht C en per 1 januari 2030 een 
energielabelplicht A. dit betreft vaak de dienstgebouwen op assets en algemene kantoorgebouwen.

 – Voor de gebouwen die niet onder de wettelijke verplichting vallen heeft de opdrachtgever als 
doel om deze ook zo energiezuinig mogelijk te maken en wordt gestreefd naar de BENG-eisen. 
Anders dan bij de wettelijke verplichte data voor de energielabels kunnen energiebesparende 
maatregelen meegenomen worden op geplande onderhoudswerkzaamheden bij beheer- en 
onderhoudsopgaven of met een V&R-project.

https://co2emissiefactoren.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng/indicatoren
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6. De techniek gerealiseerd binnen de scope van het project is voorbereid op een gewenst 
energieneutraal object in de toekomst. 
Verkenning, planuitwerking, onderhoud

de ambitie van opdrachtgevers is om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. 

kleinschalige energieopwekking kan binnen project gerealiseerd worden. 

doel van deze eis is dat de techniek ook voorbereid is op eventuele toekomstige grootschalige 
opwekking.

7. Schep de voorwaarden voor een emissieloze bouwplaats door een elektrische aansluiting van <kW> 
op de bouwplaats. 
Verkenning, planuitwerking, onderhoud

deze eis voorziet in een emissieloze aanleg tijdens het onderhoud of een V&R-opgave aan de asset. 

Vergelijk de verschillende vervoermogelijkheden van grond naar, van en op de bouwplaats met 
behulp van een LCA. Maak een vergelijking tussen het gebruik van een persleiding t.o.v. het 
transport per as. Aanvoer/afvoer per boot en over de weg kan veel verschil maken wanneer die 
mogelijkheden aanwezig zijn.

door zoveel mogelijk met geëlektrificeerd gereedschap en bouwmachines te werken, streven 
opdrachtgevers naar een emissieloze bouwplaats; d.w.z. zonder uitstoot van fossiele brandstoffen. 
door op lage MkI uit te vragen, wordt het gebruik van elektrische gereedschappen en voertuigen 
bevorderd.

door een voldoende zware elektrische aansluiting vooraf aan te brengen of bijvoorbeeld een tijdelijk 
zonnepark, is opladen van voertuigen mogelijk. 

ook zijn er bedrijven die tijdelijke accucapaciteit kunnen leveren.

4.1.2 KES Circulaire economie

8. Maak voor de afweging tussen alternatieven/varianten/oplossingen LCC- en LCA/MKI-berekeningen 
van de verschillende alternatieven/varianten/oplossingen. Neem hierin o.a. het energieverbruik 
van het object in de gebruiksfase mee en hoe vaak onderhoud nodig is.
Verkenning, planuitwerking, onderhoud 

Met een levenscyclusanalyse (LCA)-/ milieukostenindicatorberekening en life cycle costing (LCC) 
krijg je inzicht in de werkelijke milieu- en kostenimpact over de hele levenscyclus van de verschillende 
alternatieven/varianten/oplossingen. Hiermee kan de impact op het milieu net zo volwaardig 
worden meegewogen als de impact op kosten, veiligheid en beschikbaarheid. Zo kan invulling 
worden gegeven aan onze maatschappelijke opgave om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te 
houden. 

soms is een uitvoerige berekening niet nodig en kan volstaan worden met expert judgement. Als je 
twijfelt of het wel of niet nodig is, bespreek dit dan met je duurzaamheidsadviseur.

NB: deze eis ziet op alle niveaus en kan dus ook relevant zijn als het gaat om de praktische uitvoering 
van onderhoud.

ter uitvoering van veel van onderstaande eisen is het handig een LCC- en LCA-/MkI-berekening uit 
te voeren. standaard wordt voor een MkI-berekening de scope vastgesteld. de scope ziet vaak op de 
materialen die worden gebruikt. Je kunt echter veel meer meenemen in de scope, bijvoorbeeld ook 
transportbewegingen, personenvervoer of inzet van materieel zoals kranen. 

In de kEs staat: ‘… en hoe vaak onderhoud nodig is’. Qua onderhoud zou je de gebruikte materialen 
en transportbewegingen kunnen meenemen. 
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In 2022 kunnen (een deel van) de installaties worden meegenomen in de MkI-berekeningen. Nu 
zitten nog niet alle installaties in de database van duboCalc. Periodiek zal de database aangevuld 
worden met meer installaties waarvan de gegevens bekend en getoetst zijn.

Zorg dat je inzicht krijgt in alle separate onderdelen waar de MkI uit opgebouwd is. daarmee krijg je 
zelf een beter gevoel bij de materie: waar is de grootste milieuwinst te behalen? daar kun je dan op 
sturen in een uitvraag, bijvoorbeeld door een MkI-grens mee te geven.

Bij de oosterscheldekering wordt ter voorbereiding op het prestatiecontract bijvoorbeeld een 
fictieve MkI-berekening gemaakt om de beste kansen op verduurzaming op te halen. Hierbij wordt 
gekeken naar materiaal, werkwijzen en te verwachten modificaties.

Als je energieverbruik van het object in de gebruiksfase meeneemt in de scope van de MkI (zoals in de 
kEs voorgesteld), neem daarin dan geen energieopwekking mee. We willen inzetten op energiebespa-
ring, daarna pas opwekking. Zie ook het Handelingsperspectief Energie van de opdrachtgever. 

Bij het uitvoeren van een MkI voor tunnels is het verstandig om twee berekeningen uit te voeren: 
één voor materialen en één voor energie. Als je de onderwerpen samenneemt, dan vallen materialen 
weg, omdat energie zoveel impact heeft aangezien dit de gehele levensduur van het object doortelt. 
Neem daarom de twee MkI-waarden apart mee in je variantenafweging.

Bij het uitvoeren van één MkI voor energie en materialen gezamenlijk het risico dat opdrachtnemer 
maximaal inzet op energiereductie en daarmee een lage MkI scoort, terwijl hij/zij niets doet op het 
gebied van het verduurzamen van materiaalgebruik.

Voor LCC kan worden verwezen naar een kader van de opdrachtgever. In LCC-berekeningen wordt nog 
wel eens naar de gewenste uitkomst toegewerkt. daarom is het belangrijk dat er: 

 – controle is op de aanwezigheid van LCC-berekeningen;

 – een inhoudelijke check wordt uitgevoerd op de LCC-berekeningen, eventueel door een derde 
specialistische partij.

9. Maak inzichtelijk of alle functies die de huidige tunnel vervult vervuld moeten blijven worden, dan 
wel of uitbreiding van de functies nodig is (oftewel: heroverweeg). 
Verkenning, planuitwerking, onderhoud

Er kan veel geld worden bespaard en milieuimpact worden verminderd als je zaken elimineert die 
voor de primaire functie van de asset niet (meer) nodig zijn. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of een 
bediengebouw nog nodig is, nu vaak op afstand wordt bediend.

Bedenk vroegtijdig welk bedienconcept en welk onderhoudsconcept je wilt faciliteren, zodat je daar 
duurzaam op kunt ontwerpen, ook op IV-gebied.

Als wordt gekozen voor uitbreiding van functies, dan wordt geïnvesteerd in de toekomst, wat op de 
lange termijn waarschijnlijk geld bespaart en milieuimpact vermindert.

kijk nadrukkelijk samen met de tunnelbeheerder(s) op een integrale manier of functies nog nodig 
zijn of uitgebreid moeten worden. 

Neem bij de overweging de juiste omgevingspartners mee. Betrek hiervoor de omgevingsmanager 
en/of beheerder. Met de informatie van de omgevingspartners kun je in de scope rekening houden 
met toekomstige ontwikkelingen in de buurt. daarmee wordt voorkomen dat de tunnel vóór het 
bereiken van de einde levensduur weer op de schop moet.

10. Maak inzichtelijk of het bij (groot) onderhoud vanuit milieuoogpunt verstandig is om onderdelen of 
systemen te repareren, renoveren of vervangen die nog niet einde levensduur hebben bereikt.
Planuitwerking, onderhoud

Nu worden onderdelen bij groot onderhoud vaak al vervangen vóór het bereiken van hun einde 
levensduur. Met LCA/MkI-berekeningen krijg je inzicht in de milieueffecten en kunnen deze net 
zo volwaardig worden meegewogen als de effecten op budget, veiligheid en beschikbaarheid bij de 
keuze tussen repareren, renoveren of vervangen. 
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Aan de ene kant kan het langer mee laten gaan van een onderdeel milieuwinst opleveren. Aan 
de andere kant kan het bijvoorbeeld ook negatieve milieueffecten hebben als meerdere keren 
onderhoud gepleegd moet worden als dat leidt tot het moeten omrijden van auto’s (met de 
nodige uitstoot tot gevolg).

Je kunt overwegen een vooronderzoek te laten uitvoeren om de restlevensduur van onderdelen vast 
te stellen en zo de scope van de vervanging te bepalen.

11.  Werk voor zover mogelijk op basis van voorspelbaar onderhoud. 
Onderhoud 

Het heeft ook milieuvoordelen om onderhoud op tijd (niet te vroeg en niet te laat) uit te voeren. 
Als assets langer meegaan, hoeven ze minder snel vervangen te worden en zijn er dus ook minder 
snel grondstoffen en energie nodig voor zo’n vervanging. 

Voor rijkstunnels is bij Rijkswaterstaat een landelijk assetdashboard beschikbaar. 

12. Maak de mogelijkheden inzichtelijk van demontabel ontwerpen, dan wel het toepassen van 
standaardisatie. Dit ten behoeve van toekomstig hoogwaardig hergebruik. Schenk hierbij ook 
aandacht aan de toegankelijkheid van componenten met een korte levenscyclus. Vraag om een 
demontageplan.
Planuitwerking, realisatie, onderhoud

deze klanteis heeft hoogwaardig hergebruik als doel. door demontabel te ontwerpen, dus op zo’n 
manier dat je dingen makkelijk weer uit elkaar kunt halen en daarna ook weer in elkaar zetten, 
kunnen vrijkomende onderdelen bij toekomstige ontmanteling een (hoogwaardige) herbestemming 
krijgen. Hoogwaardig hergebruik wordt bevorderd door een goed demontageplan (of zelfs ook een 
remontageplan).

Een vorm van demontabel ontwerpen is modulair ontwerpen. Voorbeelden daarvan zijn het 
circulair viaduct en het bediengebouw voor de Reevesluis. Modulair bouwen kun je vergelijken met 
bouwen met legoblokjes of bouweenheden. Je kunt de modules makkelijk aan elkaar monteren en 
ook weer demonteren.

demontabel ontwerpen maakt mogelijk dat onderdelen afzonderlijk vervangen kunnen worden. 
Als je onderdelen met een korte levenscyclus simpel en snel kunt uitwisselen, dan kun je het 
grotere onderhoud soms ook uitstellen. dit kan positief uitwerken op je meerjarenonderhoudsplan. 

standaardisatie betekent dat je werkt met standaard maatvoeringen of standaard onderdelen. 
Hoe meer gebruik wordt gemaakt van standaardonderdelen, hoe makkelijker het is om elkaars 
onderdelen te hergebruiken en hoe minder reserveonderdelen (en dus ook minder materiaal) 
op voorraad hoeven te liggen. de standaardisatie zelf biedt bovendien kansen om te zorgen voor 
milieuvriendelijkere standaardonderdelen. 

demontabel ontwerpen en/of toepassen van standaardisatie kan relevant zijn voor o.a. brand-
werende panelen, pompen, elektrische installatie, ventilatie, geleiderails en verlichting.

overweeg de opdrachtnemer mee te geven dat met name de onderdelen met een korte levens-
duur of onderdelen die snel schade oplopen goed toegankelijk moeten zijn. dat zal er vaak op 
neerkomen dat onderdelen met een korte levensduur of onderdelen die snel schade oplopen 
aan de buitenkant worden geplaatst en het liefst demontabel zijn en onderdelen met een lange 
levensduur aan de binnenkant.

Waar mogelijk plaats je de onderdelen het liefst ook buiten het object, zodat je er makkelijk bij kunt. 

overweeg de opdrachtnemer mee te geven om de ventilatie slim te plaatsen, zodat de kans dat deze 
kapot wordt gereden klein is. En dat leidingen of kanalen bijvoorbeeld niet in beton worden gestort.

Een demontageplan is heel belangrijk, zodat je hergebruik kan meenemen later in het proces. 

Bij standaardisering kun je ook denken aan onderdelen met standaard maatvoering. daarmee kun 
je onderdelen, ook onafhankelijk van de leverancier, makkelijk vervangen.
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13. Geef inzicht in de in- en uitgaande stromen van materialen tijdens de aanleg. Geef daarnaast 
inzicht in de in- en uitgaande stromen van materialen tijdens het gebruik en de aanpassingen 
tijdens het gebruik. Rapporteer de informatie aan de tunnelbeheerder.
Realisatie, onderhoud

Volg hierbij de meest recente versie van de Leidraad paspoorten voor de bouw van Platform CB’23, 
waaronder minimaal:

 – Ingaand: soort materiaal, kwaliteit, constructieberekeningen, hoeveelheid, de wijze van 
montage, samenstelling, ontwerp, herkomst, locatie in het object, merk of producent. 

 – uitgaand (oogstkaart, ten behoeve van hergebruik): hoeveelheid, restlevensduur, kwaliteit, merk 
of producent.

deze in- en uitgaande materiaalstromen kunnen t.z.t. worden opgenomen in het in ontwikkeling 
zijnde materialenpaspoort. door het materialenpaspoort is er inzicht in de samenstelling en de 
herkomst van toegepaste materialen. dat biedt inzicht in de mogelijkheid materialen op termijn 
te hergebruiken.

Een logische plek om deze kEs in het contract te verwerken is in het Plan vrijkomende materialen 
en/of het Plan duurzaamheid.

overweeg om te vragen om foto’s te laten maken van nieuwe constructies/onderdelen bij aanleg 
en groot onderhoud. op foto’s kun je namelijk goed zien hoe iets in elkaar zit/heeft gezeten en 
hoe het bij hergebruik weer moet worden opgebouwd. de foto’s kunnen worden toegevoegd aan 
het elektronisch opleverdossier. 

Let op: er kan overlap zijn op het gebied van rapportage met andere eisen. 

Het Impulsprogramma CE werkt aan het ontwikkelen van een datastrategie en het materialen-
paspoort. Hiervoor is behoefte aan leerprojecten. Neem contact op met de opdrachtgever als je 
leerruimte in je project wil aanbieden.

14. Stimuleer de opdrachtnemer om vrijkomende onderdelen en materialen her te gebruiken, waar 
mogelijk en duurzaam. Maak inzichtelijk of er schaarse onderdelen vrijkomen die het waard zijn 
om te bewaren door de opdrachtgever.
Realisatie, onderhoud

Hergebruik levert vaak veel milieuwinst op. Het is dus erg nuttig om aandacht te besteden aan 
de vrijkomende onderdelen en materialen en wat daar nog mee kan worden gedaan. Meestal 
geldt: hoe hoogwaardiger het hergebruik (bijvoorbeeld een nieuw leven met dezelfde functie in 
plaats van laagwaardig hergebruik als verhardingslaag onder het asfalt), hoe beter voor het milieu. 
uiteraard moet je kritisch blijven op de milieueffecten van de processen die nodig zijn voor het 
hoogwaardig hergebruik.

sommige oude onderdelen worden niet meer gemaakt, maar nog wel veel gebruikt in onze 
objecten. denk aan onderdelen van oudere elektrische installaties, zoals PLC’s. deze vrijkomende 
onderdelen kunnen dus belangrijke reserveonderdelen zijn voor de verlenging van de levensduur 
van andere objecten.

Rijkswaterstaat ontwikkelt o.a. voor deze schaarse onderdelen een ‘onderdelen-delen-app’.  
denk voor vrijkomende onderdelen bijvoorbeeld aan lampen, elektriciteitskasten, wegmeubilair 
en brandwerende panelen. 

Let op dat je in de meeste gevallen niet hard kunt voorschrijven dat hergebruik moet plaatsvinden. 
daarvoor zal immers veel informatie over de kwaliteit van de materialen of onderdelen beschikbaar 
moeten zijn. ook kan het zo zijn dat het niet mogelijk is om de functionele eisen in te vullen met 
vrijkomende materialen of onderdelen. 

stimuleren, bijvoorbeeld met een bonus, is zeker wel mogelijk.

https://platformcb23.nl/actieteams/lopend/paspoorten-voor-de-bouw
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_701445_31/
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Bij een tweefasencontract is in het contract opgenomen dat het uitgangspunt is dat materialen 
worden hergebruikt. Als er iets te kiezen is, wil de opdrachtgever van de opdrachtnemer een advies 
ontvangen waarbij in de afweging wordt meegenomen wat de milieukosten zijn van hergebruikte 
materialen en van nieuwe materialen en wat de financiële kosten zijn van de opties.

overweeg de opdrachtnemer te belonen die transparant rapporteert over de vrijkomende onder-
delen en materialen en hun herbestemming. dit kan bijvoorbeeld als kwaliteitscriterium in de 
beste prijs-kwaliteitverhouding (BPkV, voorheen EMVI).

overweeg de opdrachtnemer mee te geven de vrijkomende onderdelen te plaatsen op een 
onderdelen-delen-app/platform of een andere marktplaats.

ten behoeve van hoogwaardig hergebruik kun je overwegen om de opdrachtnemer te verplichten 
de vrijkomende onderdelen te laten veilen via een veilinghuis. onderdelen die niet worden 
geveild, vervallen aan de opdrachtnemer. Je kunt daarbij opnemen dat het bedrag dat de veiling 
oplevert, bij de opdrachtnemer terechtkomt. 

In een annex over vrijkomende materialen staat als uitgangspunt dat vrijkomende materialen aan 
de opdrachtnemer vervallen. In de annex staat vervolgens de mogelijkheid om uitzonderingen 
op deze regel op te nemen. op die manier kan invulling worden gegeven aan het deel van deze 
klanteis aangaande schaarse onderdelen. 

Voor de opslag van de (schaarse) onderdelen: neem contact op met de objectbeheerder (B- & 
C-contracten) en bij prestatiecontracten kan dit ook worden gedaan door de opdrachtnemer. 

15. Maak inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om materialen te gebruiken met een zo laag 
mogelijke milieuimpact, waaronder ook hergebruikte materialen. Neem hierin o.a. mee hoe vaak 
onderhoud nodig is en in hoeverre toe te passen materialen CO2 vastleggen en in de toekomst 
herbruikbaar zijn.
Planuitwerking, realisatie, onderhoud

Een van de belangrijkste aspecten waar je milieuwinst kunt behalen is door het materiaal dat 
je gebruikt. Zeker als je hergebruikte materialen gebruikt verlaag je je Co2-footprint enorm. de 
hergebruikte materialen kunnen uit het eigen project komen of van elders.

of werk met maximum MkI-eisen voor bepaalde materialen per hoeveelheid (bijvoorbeeld beton, 
asfalt en in de toekomst grondverzet en staal). 

Weet dat composieten tot nu toe een slechte MkI-waarde hebben door de aanwezigheid van o.a. 
toxische stoffen en het niet kunnen recyclen van composiet. 

16. Neem relevante toekomstige ontwikkelingen mee in de uitwerking van de alternatieven/ 
varianten en ontwerp indien relevant extra robuust en/of adaptief. Schenk daarbij expliciet ook 
aandacht aan klimaatadaptatie en zwaardere belasting.
Verkenning, planuitwerking, onderhoud

Het is verstandig om in de scope rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. daarmee 
wordt voorkomen dat de tunnel een versnelde V&R-opgave krijgt of vóór einde levensduur weer 
op de schop moet. 

denk aan toekomstige ontwikkelingen als: hogere vrachtwagens, toename verkeer, uitbreidbaar-
heid in de toekomst (bv. breder aanleggen, zodat er een rijstrook bij kan in de toekomst) en smart 
mobility. En heel praktisch: een overmaat van ten minste twintig procent bij nieuwe kabelgoten 
voor toekomstige uitbreidingen voor bijvoorbeeld veiligheids- en signaleringssystemen.

denk wat betreft klimaatadaptatie aan voldoende capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem en 
de pompen i.v.m. meer en zwaardere hoosbuien en aan de dilatatievoegen i.v.m. extreme hitte.

https://www.pianoo.nl/nl/themas/beste-prijs-kwaliteitverhouding-bpkv
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Voorbeeld: In het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel zijn verschillende maatregelen 
getroffen om de afvoer van hemelwater te verbeteren. Zo zijn halverwege de toeritten roosters 
geplaatst om het water in hellingkelders op te vangen. op deze manier is de opvoerhoogte niet of 
beperkt aanwezig en kan het water eenvoudig in het oppervlaktewater worden geloosd. Andere 
oplossingen zijn het toepassen van verkanting en goten aan de zijkant om hemelwater op de 
verharding af te voeren en het gebruik van helofytenfilters om vervuild water op natuurlijke wijze 
te reinigen. Het voordeel van een geringere belasting van de waterkelders is een langere levensduur 
van de pompen omdat deze minder vaak aan staan.

door het hemelwater vroegtijdig af te vangen en af te voeren, is minder energie nodig om het 
hemelwater weg te pompen uit de kelder. ook hoeven de pompen in de tunnelkelders minder 
vaak vervangen te worden als zij minder gebruikt worden. daarbij kan het ook nog lonen om een 
serie van kleinere pompen te gebruiken die los van elkaar kunnen opereren bij kleinere hoeveel-
heden hemelwater, maar gezamenlijk in staat zijn de pieken hemelwater weg te pompen. door de 
volbelasting van deze kleinere pompen bereiken ze een langere levensduur dan de meer standaard 
grotere pompen die niet volbelast worden en juist daardoor sneller slijten.

Betrek de strategische toekomstvisie van de functie van het object in het netwerk /gebied, zie 
bijvoorbeeld het netwerkschakelplan of een gebiedsvisie van een andere overheid, en geef aan hoe 
dit meegenomen kan worden in de uitwerking van de oplossingsrichtingen of varianten. 

17. Benut de leerruimte in het contract voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever. 
Aanbesteding, onderhoud

Hiermee kan de opdrachtnemer worden uitgedaagd om bijvoorbeeld mee te denken over 
mogelijkheden om het onderhoud van de tunnel duurzamer uit te voeren.

de leerruimte staat in Annex XVIII van de model-prestatiecontracten. Iets vergelijkbaars kan ook 
in andere contracten worden opgenomen.

18. Inventariseer wat op verschillende ambitieniveaus de mogelijkheden zijn om in dit project bij te 
dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever en wat de bijbehorende kosten 
en capaciteit zijn. 
Aanbesteding

stel op basis van deze inventarisatie samen met het projectteam het ambitieniveau qua duurzaam-
heid vast. samen kunnen jullie een goede inschatting maken of een bepaald ambitieniveau 
realistisch is, waarbij de laatste stand van de techniek wordt toegepast.

de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever zijn vaak online te vinden. 

Voor het inkoopproces: raadpleeg de Handreiking klimaatneutraal en circulair inkopen.

Volg in ieder geval de standaardbepalingen voor duurzaamheid (uitvragen met MkI, Co2-prestatie-
ladder, etc.) en ga na welke uitdaging je hierin mee kan geven. Bepaal dit zo nodig met de beheerder 
en/of de duurzaamheidsadviseur.

19. Maak inzichtelijk op welke manier de opdrachtnemer in de uitvoeringsfase, bijvoorbeeld op het 
moment van contractverlenging of verzoek tot wijziging (VTW) gevraagd kan worden mee te 
denken over (verdere) verduurzaming van het project.
Aanbesteding 

ook in de uitvoeringsfase is nog veel duurzaamheidswinst te behalen in het ontwerp.  

Er zijn verschillende voorbeelden (terneuzen, A16, Reevesluis) waarbij de opdrachtnemer samen 
met de opdrachtgever op gelijkwaardig niveau de verduurzamingsmogelijkheden van het project 
heeft verkend en uitgevoerd.

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/circulariteit/handreikingen-circulair-inkopen
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4.2 Groene kamer
Een maatregel mag pas in de Maatregelencatalogus circulaire tunnels worden opgenomen als deze 
is goedgekeurd door de Groene kamer. Voor deze commissie is als vertrekpunt genomen dat hier 
boardmembers in zouden moeten zitten, zodat er gedragenheid is. Het verzoek aan techniek Nederland 
heeft helaas na contact met de leden van de commissie Grote infrastructurele projecten (GIP) nog 
geen kandidaten opgeleverd.

Er is besloten te starten met enkele externe gegadigden. Met deze kennishouders en het CoB-
expertteam duurzaamheid, gaat in 2023 een stap gemaakt worden om de commissiebezetting met 
boardmembers van opdrachtgevers en opdrachtnemers in te regelen. tevens starten we door minimaal 
twintig productmaatregelen in het proces in te brengen, zoals gevisualiseerd in FIGUUR 4.1.

4.3 Standaard en normeringen circulariteit
Wanneer circulaire maatregelen dreigen te gaan wringen met een tunnelstandaard of normeringen 
is het idee om de Groene kamer te laten toetsen of het nut heeft een dossier in te dienen bij een 
‘issue advisory board’ voor een tunnelstandaard. Het is de bedoeling dat als dit proces bewandeld 
gaat worden, dit met gecontroleerde en gegronde reden gaat gebeuren. In 2023 gaat het CoB verder 
verkennen hoe efficiënt dit proces eruit kan zien. Een usecase die doorlopen kan worden als voorbeeld 
zou enorm hierbij helpen. Hieronder een overzicht van het conceptproces:

Voorstel voor 
maatregel

dE GRoENE 
kAMER

Maatregel 
afgekeurd

Maatregel 
goedgekeurd

Maatregel 
aanpassen

Beheerders niet-rijkstunnels 
(provincies, gemeenten, etc.)

ketenpartners

Figuur 3 / dfasdfasdfsdfa
Figuur 4 / asdf

Figuur 4.1 / Procesvoorstel voor maatregelencatalogus voor circulaire tunnels.

https://www.technieknederland.nl/onderwerpen/grote-infrastructurele-projecten 
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5 Voorbeeld: circulaire tunnelventilator 5
om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, is het nodig dat we met voorbeelden de keten 
activeren, laten zien hoe een circulair traject opgestart zou kunnen worden en hoe je tot de juiste 
stappen in het proces komt. Er lopen op dit moment diverse trajecten waarin wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor een circulaire tunnelinstallatie. Echter, deze zijn vaak nog niet zover dat ze een 
totale keten beschrijven. In overleg met een aantal CoB-participanten is besloten om de circulaire 
tunnelventilator uit te lichten. deze casus is aangedragen door CoB-participant Novenco. Naar 
aanleiding van een verzoek van de deense overheid werd door Ramboll verzocht om een circulaire 
tunnelventilator te onderzoeken. de casus is zo veel mogelijk veralgemeniseerd/geanonimiseerd om 
het concept uit te leggen.

5.1 Algemene productbeschrijving 
Het product is een ventilator die wordt gebruikt in ventilatietoepassingen, zowel on- als offshore. 
Hij weegt ongeveer 120 kg en de belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van staal en aluminium. In 
het midden van de ventilator wordt een elektromotor geplaatst en het product wordt samen met een 
metalen rooster gebruikt. 

5.1.1 Behandeling bij einde levensduur
Wanneer de ventilator versleten is, wordt deze als gemengd metaalschroot afgevoerd. die materiaal-
fractie wordt meestal behandeld in een mechanische shredderfaciliteit in de Noord-Europese landen. 
Het zou alleen handmatig worden behandeld in landen met lagere arbeidskosten. 

Er is een klein risico dat een eindgebruiker het product weggooit als elektrische apparatuur; een 
afvalfractie die afzonderlijk wordt behandeld en wordt gereguleerd door de Eu-richtlijn Afgedankte 
elektronische en elektrische apparatuur (AEEA). Maar de ventilator met de elektromotor is niet 
geclassificeerd als een AEEA-product en mag niet in dat proces worden behandeld. 

5.1.2 Meegeleverde materialen 
Aluminium en staal staan voor 91% van het totale gewicht van de producten. de ventilator bevat 
ook koper, roestvrijstaal, verschillende kunststoffen en een kleine hoeveelheid messing, zie de tabel 
hieronder. Het messinggehalte is zeer laag in vergelijking met de andere materialen en daarom niet 
gevisualiseerd in het diagram. 

Figuur 5 / asdfasdf

Figuur 5.1 / Tunnelventilator zoals beschreven in dit voorbeeld. (Foto: Novenco/Stena Recycling)
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Materiaal Aandeel in gewicht

staal 62%

Aluminium 29%

koper 4%

Roestvrijstaal 3%

kunststoffen 2%

Messing >0,1%

5.2 Theoretische recyclabiliteit 
In dit hoofdstuk worden de meegeleverde materialen van de ventilator afzonderlijk geanalyseerd 
en worden hun theoretische mogelijkheden om gerecycled te worden beschreven. In het volgende 
hoofdstuk wordt vervolgens beschreven hoe de recycleerbaarheid niet alleen wordt bepaald door 
materiaalkeuze, maar ook wordt beïnvloed door vijf andere parameters. dit zal uiteindelijk leiden tot 
de daadwerkelijke recycleerbaarheid van het product. 

5.2.1 Materialen
Staal
Een meerderheid van de meegeleverde componenten in het product zijn gemaakt van staal. staal is 
recyclebaar en relatief eenvoudig te scheiden van andere materialen in een mechanisch recyclingproces 
vanwege de magnetische eigenschappen. Voor het winnen van stalen en ijzeren componenten uit 
verschillende afvalstromen worden magneten gebruikt. Vervolgens worden deze onderdelen tot nieuw 
staal gemaakt door het in staalfabrieken te smelten. 

Alle soorten staal kunnen worden gerecycled. Het legeringsmateriaal daarin en de oppervlaktebehan-
deling kunnen echter al dan niet gewenst zijn in het nieuwe staalproduct. dat betekent dat deze extra 
materialen zowel een troef als een last kunnen zijn die worden benut of verminderd in de smelt. 

Aluminium
de naaf achter en voor, de geleideschuif, het blad en enkele andere componenten zijn gemaakt 
van aluminium. Aluminium is ook recyclebaar. In een mechanisch recyclingproces voor gemengde 
metaalproducten, zoals het proces waarin dit product zou worden behandeld, wordt aluminium 
gescheiden door een wervelstroommagneet en uiteindelijk in een aluminiumsmelterij tot nieuwe 
gegoten aluminiumproducten verwerkt. 

Koper
Het kopergehalte van het product komt voornamelijk van de elektromotor met koperdraden in de 
stator. koper wordt na het mechanische proces met een wervelstroommagneet of met de hand 
verwijderd en wordt nieuw koper bij een kopersmelterij. 

Figuur 5.2 / Van links naar rechts: staal, aluminium en koper. (Foto's: Novenco/Stena Recycling)
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Roestvrijstaal
Het product bevat een paar gewichtspercentages roestvrijstaal. Roestvrijstaal wordt gescheiden met 
een wervelstroommagneet. Net als voor andere soorten staal kan het materiaal worden gerecycled en 
wordt het tot nieuw staal gemaakt door het in staalfabrieken te smelten. Maar ook hier is het legerings-
materiaal niet altijd gewenst in het nieuwe staalproduct, wat betekent dat het legeringsmateriaal 
zowel een troef als een overlast kan zijn die wordt benut of verminderd in de smelt. 

Gemengde kunststoffen
de ventilator bevat ook kleinere hoeveelheden kunststoffen. over het algemeen worden er momenteel 
slechts vier soorten plastic teruggewonnen uit producten in Noord-Europa: acrylonitrilbutadieen 
styreen (ABs), polystyreen (Ps), polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Bij de mechanische 
behandeling van gemengd metaalafval worden deze kunststofsoorten momenteel niet gescheiden 
voor materiaalrecycling, maar verzonden voor verbranding met energieterugwinning. 

Messing
de messing componenten kunnen worden gesorteerd in het mechanische behandelingsproces en 
zullen worden verwerkt tot nieuwe koperhoudende producten in een kopersmelterij. 

5.2.2 De elektromotor 
de elektromotor bevat voornamelijk staal, koper en aluminium. stena Recycling heeft een grootschalige 
test gedaan met vierduizend ton elektromotoren waaruit blijkt dat een motor zoals die in deze 
ventilator wordt gebruikt, meestal bestaat uit 82% staal, 10% koper, 6% aluminium en een gemengde 
fractie van 2% die naar verbranding wordt gestuurd. 

Het koper en aluminium worden momenteel niet gescheiden in de recyclingprocessen, maar samen 
naar een secundaire aluminiumsmelterij gestuurd. Er zijn processen in ontwikkeling om de twee 
materialen wel van elkaar te kunnen scheiden. dat zou het mogelijk maken om schonere fracties van 
materialen terug te winnen, die in een grotere verscheidenheid aan toepassingen kunnen worden 
gebruikt, en de waarde van de materialen te verhogen.  

Figuur 5.3 / Van links naar rechts: roestvrijstaal, kunststoffen en messing. (Foto's: Novenco/Stena Recycling)

Figuur 5.4 / Elektromotor. (Foto: Novenco/Stena Recycling)
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5.3 Recycling in de praktijk 
Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, is de ventilator in theorie zeer geschikt voor recycling, 
omdat alle metalen recyclebaar zijn en kunnen worden gescheiden door middel van mechanische 
recyclingprocessen.

5.3.1 Zes parameters
Bij het analyseren van de werkelijke recycleerbaarheid van een product zijn er echter zes parameters 
waarmee rekening moet worden gehouden: materiaalkeuze, materiaalcombinatie, verbindings-
methode (tussen verschillende materialen), recyclingprocessen, recyclingsysteem en gedrag (van 
eindgebruikers), zie onderstaande afbeelding. Hierdoor zijn vaak de werkelijke recyclingpercentages 
lager dan de theoretische. 

Materiaalkeuze 
de materiaalkeuzes voor de ventilator staan de recycling niet in de weg. Bijna alle materialen zijn terug 
te winnen in de keten. Het restant van de materialen zal worden gebruikt voor verbranding, wat weer 
kan zorgen voor energieterugwinning. 

Combinatie van materialen
Er is niets in de combinatie van materialen dat de recycleerbaarheid van het product belemmert. 

Verbindingsmethoden
Er wordt een groot aantal schroeven gebruikt om verschillende componenten aan elkaar te bevestigen. 
In een mechanisch proces zal er een bepaalde hoeveelheid materiaal zijn die niet van die schroeven 
zal scheiden. Wanneer het omringende materiaal hetzelfde is als de schroeven, veroorzaakt dit geen 
problemen, maar als de schroeven van ander materiaal zijn dan de omringende, zal de scheiding 
niet perfect zijn. Voor dit product zal het hoogstwaarschijnlijk betekenen dat er wat aluminium in de 
staalfractie terechtkomt. 

Recyclingprocessen
Met betrekking tot de elektromotor kan er een uitdaging zijn om de koperdraden in een mechanisch 
recyclingproces volledig terug te winnen. Hoe dunner de koperdraden in een product zijn, hoe groter 
de kans dat ze in de energieterugwinningsfractie terechtkomen in plaats van als materiaal te worden 
gerecycled. de motor heeft vrij dunne koperen wikkelingen in de stator en het is waarschijnlijk dat 
niet al het koper naar materiaalrecycling zou gaan. sommige draden worden gebundeld, waardoor de 
kans toeneemt dat ze in de juiste materiaalrecyclingstroom terechtkomen, terwijl andere draden vast 
komen te zitten in kunststoffen, schuimen en andere materialen die uiteindelijk in een verbrandings-
fractie terechtkomen. 

Recyclingsysteem
Er is een recyclingsysteem voor de inzameling en verwerking van de ventilator en deze parameter 
veroorzaakt geen problemen voor de recycleerbaarheid. 

Gedrag
Het wordt als relatief eenvoudig beschouwd om te begrijpen hoe dit product moet worden weggegooid. 
Het is duidelijk zichtbaar dat het veel metaal bevat en daarom moet worden gesorteerd als gemengd 
metaalafval. Het enige risico is dat iemand denkt dat het product is geclassificeerd als elektronisch en 
elektrisch afval.  

5.3.2 Samenvatting recycleerbaarheid 
de onderstaande tabel beschrijft de materiaalreyclabiliteit van de ventilator, samengesteld in een 
eenvoudig model. de grafiek eronder toont de recyclingpercentages voor het product, verdeeld over 
recycling, energieterugwinning en storten.
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Parameter Productevaluatie Opmerkingen

Materiaalkeuze Alle metalen in het product, samen goed voor 98% van het 
totale gewicht van het product, zijn recyclebaar.

Materiaalcombinatie Er zijn geen duidelijke materiaalcombinaties die de recycleer-
baarheid belemmeren.

Verbindingsmethode tussen 
verschillende materialen

schroeven als verbindingsmethoden zijn niet optimaal vanuit 
het oogpunt van recycling, omdat ze in een mechanisch 
recyclingproces niet goed zullen scheiden van het omringende 
materiaal.

Recyclingprocessen Er zijn recyclingprocessen om het product te behandelen.

Recyclingsysteem Het product kan als gemengd metaalafval worden afgevoerd 
en door een recyclingbedrijf naar het mechanische recycling-
proces worden gebracht.

Gedrag Het wordt als gemakkelijk te begrijpen beschouwd om dit 
product weg te gooien als het eenmaal versleten is.

Het productontwerp geeft geen enkele reden om aan te nemen dat de werkelijke recyclingpercentages 
hiervan aanzienlijk zouden verschillen. Maar in werkelijkheid kan worden aangenomen dat een 
klein percentage van het product vast komt te zitten in de machines in de verschillende stappen van 
het proces en in de verkeerde fractie terechtkomt. Maar als er bijvoorbeeld een klein stukje koper 
in de aluminiumfractie terechtkomt, kan het zowel een voor- als een nadeel zijn, afhankelijk van 
de aluminiumlegering die bedoeld is om te worden geproduceerd. daarom is het nutteloos om te 
proberen de precisie van het proces te benaderen. 

5.4 Recycleerbaarheid vergroten 
de recycleerbaarheid van dit product is al erg hoog, daarom is de vraag waarschijnlijk niet hoe de 
recycleerbaarheid verder kan worden vergroot, maar eerder hoe het product kan worden verbeterd 
in een hiërarchie van afvalperspectief. de hiërarchie van afval is een Eu-richtlijn die visualiseert hoe 
prioriteiten te stellen als het gaat om afvalverwerking. de topprioriteiten, vóór recycling, zijn afval-
minimalisatie en hergebruik. Misschien is het mogelijk om die twee aspecten te verbeteren voor de 
ventilator? Is het bijvoorbeeld mogelijk om het materiaalverbruik in het product te verminderen? 

Figuur 5.5 / De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse 
politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Internationaal wordt het algemene 
principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term 'afvalhiërarchie'. (Bron: Wikipedia, recycling.nl)

https://www.recycling.nl/ladder-van-lansink/
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Er wordt ervan uitgegaan dat het product al een vrij lange levensduur heeft, maar kan deze door 
repareerbaarheid verder worden verlengd? Is het mogelijk om met reserveonderdelen en vervangbare 
onderdelen te werken? 

Een ander aspect zou kunnen zijn om erachter te komen hoeveel gerecycled materiaal er in de 
verschillende componenten zit. Is het mogelijk om tot een hogere graad te komen? Het verhogen van 
het niveau van gerecycled materiaal in het product zou de algehele duurzaamheid van het product 
op een positieve manier beïnvloeden. Niet alleen door de behoefte aan nieuwe grondstoffen te 
verminderen, maar ook omdat het de Co2-voetafdruk van het product vermindert, doordat gerecycled 
materiaal minder energie nodig heeft. door een zekere mate van gerecycled materiaal in hun 
producten te gebruiken, kan een bedrijf ook bijdragen aan het creëren van een goed functionerende 
markt voor gerecycled materiaal. Want als er vraag is naar gerecycled materiaal, zijn er prikkels voor de 
recyclingindustrie om te investeren in meer onderzoek, procesontwikkeling en nieuwe technologie om 
de kwaliteit van de gerecyclede materialen verder te verhogen. 

tot slot, om het risico te verkleinen dat een eindgebruiker het product als elektronisch en elektrisch 
afval weggooit, zou er misschien een tekst over de behandeling aan het einde van de levensduur in de 
productspecificatie kunnen staan.

5.5 Recycling in andere landen 
de ventilator zou in scandinavische landen, duitsland, Noord-frankrijk, Nederland, Zwitserland 
en Japan op dezelfde manier worden gerecycled. In die landen worden dezelfde fracties verwijderd 
voor materiaalrecycling en veel materialen worden teruggewonnen in plaats van gestort. In finland, 
spanje, Zuid-frankrijk, Italië en Polen had het staal mogelijk in mechanische processen kunnen 
worden verwijderd, maar de resterende twee procent zou op stortplaatsen zijn gestort. In finland is dit 
momenteel aan het veranderen en worden er meer verbrandingsinstallaties voor energieterugwinning 
gebouwd. 

In de Vs zijn sommige staten, zoals florida en Californië, verder in het ontwikkelen van hun recycling-
systeem en hebben ze een systeem dat bijna vergelijkbaar is met dat van Noord-Europa. Hetzelfde 
geldt voor China, waar in de meeste delen van het land handmatige demontage van metalen en 
kostbaarheden samen met storten het meest voorkomt, terwijl er in sommige delen meer sprake is van 
mechanische processen en energieterugwinning. 

In de meeste ontwikkelingslanden zou de ventilator zoveel mogelijk handmatig worden gedemonteerd 
en zouden de metalen die kunnen worden gescheiden eruit worden gehaald voor materiaalrecycling. 
de elektromotor is moeilijk te demonteren met handgereedschap en een redelijke inspanning. Hij kan 
tot op zekere hoogte worden gedemonteerd, maar het is moeilijk om bij de koperen wikkeling en de 
as te komen. de stator zou waarschijnlijk worden gedemonteerd door het plastic rond het koper af te 
branden en het staal en aluminium uit elkaar te zagen, omdat ze niet kunnen worden verwijderd door 
alleen een schroevendraaier te plaatsen. omdat het staal en aluminium zo goed zijn bevestigd, zullen 
er waarschijnlijk wat materiaalverliezen zijn. dit geldt ook voor het koper; omdat de draden dun zijn, 
zijn ze kwetsbaar en zullen ze breken. de rest van het product zou uiteindelijk worden gestort. 

5.6 Toekomst
In de komende jaren is het zeker dat meer kunststoffen zullen worden teruggewonnen uit de 
gemengde schrootfracties die vandaag de dag mechanisch worden behandeld. Er zullen nieuwe 
technologieën worden ontwikkeld en bestaande technologieën zullen worden verbeterd. dit wordt 
gestimuleerd door de Eu-richtlijn om 95% hergebruik- en terugwinningsdoelstellingen voor 
autowrakken te bereiken. deze richtlijn is al van kracht, maar op veel plaatsen nog niet met succes 
aangenomen. de vier meest voorkomende kunststoffen (PE, PP, ABs en Ps) zullen in beeld komen 
en als er meer plasticsoorten moeten worden teruggewonnen, zullen PC en PA waarschijnlijk volgen, 
omdat ze vrij algemeen zijn, hoge waarden hebben en als materiaal kunnen worden gerecycled. 
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de gangbare metalen zoals staal, aluminium, koper etc. zullen in dezelfde mate worden geëxtraheerd 
als vandaag de dag; er zijn misschien iets zuiverdere fracties, maar geen grotere veranderingen. 
kobalt, gallium, indium en platina’s zijn metalen die moeilijk te vervangen zijn in productgebruik, 
afnemend in aanbod of beide, wat betekent dat ze in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor 
recycling. REE (zeldzame aardelementen) zullen waarschijnlijk zowel in toenemende mate nodig zijn 
in producten als in grotere mate uit de schrootstroom worden gehaald. 

de voortdurende ontwikkeling van een verbeterd recyclingproces voor elektromotoren, beweegt zich 
weg van fragmentatie als primair mechanisch recyclingproces. dit is een trend die nog niet sterk is, 
maar die in steeds meer contexten wordt gezien en gehoord en het is waarschijnlijk dat de komende 
jaren meer voorbeelden van een ‘zachtere’, op maat gemaakte behandeling zullen volgen. 

5.7 Samenvatting 
de ventilator is een voorbeeld van een product dat al zeer goed recyclebaar is. de gewone metalen 
staal en aluminium vormen een groot deel van het productafval en dat materiaal zal in zeer hoge mate 
worden teruggewonnen in een mechanisch recyclingproces. 

Het kan daarom interessant(er) zijn om te kijken naar het verbeteren van andere aspecten van 
duurzaamheid en om het product verder omhoog te brengen in de hiërarchie van afval. dit kan worden 
gedaan door het materiaalverbruik voor het product te verminderen, repareerbaarheid en gebruik 
van reserveonderdelen mogelijk te maken en door meer gerecyclede inhoud in de componenten te 
gebruiken. 
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6 Circularitetten: een serious game voor inzicht 
in circulaire tunnels 5
om de participanten van het CoB te laten kennismaken met de belangrijkste obstakels voor circulair 
werken, is een serious game ontwikkeld. Het is een spel in drie ronden waarbij de deelnemers aan het 
spel onder tijdsdruk zoveel mogelijk leren over het behoud van waarde bij de renovatie van tunnels.

6.1 Inleiding
Het principe van circulariteit wordt uitgelegd vanuit het concept ‘entropie’, ofwel het continue verlies 
van (fysieke) waarde binnen een gesloten systeem. de deelnemers leren welke factoren het waarde-
verlies versnellen, en worden uitgedaagd die factoren zo goed mogelijk te onderkennen. 

In versie 1.0 van het spel spelen twee teams tegen elkaar. de teams beginnen met een zekere waarde, 
uitgedrukt in 15 punten. Per spelronde zijn er vijf punten te verliezen, zodat je bij maximaal presteren 
geen verlies van waarde hebt (je eindigt met 15 punten) en bij minimaal presteren juist alles verliest. 

6.2 Ronde 1: De dimensies van waarde
In de eerste ronde van het spel worden teams uitgedaagd om de relevante dimensies die waarde 
beschrijven te kennen en te noemen. daarvoor zijn, voorafgaand aan het spel, de vijf belangrijkste 
parameters van tunneltechnische installaties beschreven. deze parameters zijn gebaseerd op eerder 
werk van het CoB rondom oogstkaarten en mogelijkheden voor hergebruik.

Het format van ronde 1 is gebaseerd op het spel ’30 seconds’ waarbij in dertig seconden vijf woorden 
moeten worden geraden. de gekozen woorden zijn in FIGUUR 6.1 gevisualiseerd:

Elk van de vijf woorden zijn cruciaal voor de beschrijving van een circulaire transactie: wat wisselt 
er van eigenaar (naam, aantal), hoe bruikbaar is het (bouwjaar, R-waarde) en hoe inpasbaar is het 
(afmetingen). Voor elke waarde/parameter die niet wordt genoemd binnen dertig seconden, wordt 
een punt in mindering gebracht. daarna stopt ronde 1.

Bij hergebruik van tunnelinstallaties is het belangrijk een aantal 
waarden/parameters te kennen.

Noem de top-5 van parameters die relevant zijn 
voor het hergebruiken van installaties in een tunnel.

Aantal

Afmetingen

Bouwjaar

Naam of merk van product

R-waarde

Figuur 6 / asdf

Figuur 6.1 / Kaart van de spelleider in ronde 1.
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Geleerde lessen
Bij het spelen van ronde 1 bleek in de praktijk dat de omschrijving van de begrippen van waarde 
leidde tot veel variatie. In plaats van de ‘R-waarde’ werd bijvoorbeeld genoemd ‘de restlevensduur’ 
en het woord ‘Afmetingen’ werd vaak niet genoemd. Bovendien werd ‘Aantal’ vaak niet genoemd, 
terwijl dat voor een businesscase juist bepalend kan zijn. We leren hier uit dat de dimensies van 
waarde vooral praktisch worden benaderd, voor een enkel geval, en niet zozeer voor grootschalige 
vervanging en hergebruik. ook wordt vooral geredeneerd vanuit de vraagkant (hergebruik) in plaats 
van de aanbodkant (oogst). dat betekent dat bij vraagspecificaties van tunnels gewerkt moet worden 
met functionele eisen waarin het aanbod past. specifieke randvoorwaarden kunnen eenvoudig 
circulaire toepassingen blokkeren. tegelijkertijd is een platform (met aanbod) juist vaak wel weer 
specifiek. Gebruikers van een platform hebben dan ook baat bij inzicht van de oorspronkelijke 
toepassing.

6.3 Ronde 2: De stakeholders
In ronde 2 van Circularitetten gaan twee teams ontdekken wie de stakeholders zijn die circulair 
werken mogelijk maken. Immers, zonder mensen komen (zakelijke) kringlopen niet tot stand. In 
totaal zijn er vijf typen stakeholders gedefinieerd die een rol spelen in het bepalen van businesscase 
voor circulariteit, zie FIGUUR 6.2. Elke stakeholder heeft zijn/haar eigen belang en motief om wel of 
niet circulair te gaan werken.

de vorm van ronde 2 is gebaseerd op het spel memory. Er liggen allemaal identieke kaartjes op tafel 
met de afbeeldingen van de stakeholders naar beneden. Vervolgens worden om en om steeds twee 
kaartjes door de spelers omgedraaid, bekeken en teruggedraaid, totdat twee identieke kaartjes op 
tafel liggen en dit duo van tafel mag worden genomen. Het vinden van twee dezelfde kaartjes levert 
een extra beurt op; als de kaarten niet overeenkomen, gaat de beurt weer naar de andere partij. 
de winnaar behoudt aan het einde van de ronde al zijn punten (geen waardeverlies), bij de overige 
spelers gaan er vijf punten af. 

In het spel is een complicerende factor ingebracht: de gedoekaart. deze kaartjes staan voor de 
onbekende stakeholder in circulariteit, die vaak op de een of andere manier ook invloed heeft vanuit 
bijvoorbeeld regelgeving en de omgeving, waardoor vertraging kan optreden. 

Na het spelen, hebben de deelnemers kennisgemaakt met de vijf belangrijkste bepalers voor een 
circulaire businesscase. ook is duidelijk geworden dat er ook veel gedoe kan zijn, en volhouden 
belangrijk is.

Geleerde lessen
Het vinden van de stakeholders in ronde 2 vergt tijd en moeite, en winnen lukt alleen als je alle 
stakeholders kunt onthouden, ofwel goed inzicht hebt in wie waar is. tegelijkertijd lijkt het goed om 
meer stakeholders in het spel mee te laten doen, zoals de ‘tunnelregisseur’, een ‘Recyclingsbedrijf’, 
het ‘Bevoegd gezag’ of het CoB, die laatste misschien wel in de rol van ‘Ambassadeur’ of ‘Bescherm-
engel’ voor circulaire processen.

Figuur 6.2 / Kaarten met stakeholders in ronde 2.
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6.4 Ronde 3: De organisatie
Als de paramaters en stakeholders voor circulair werken bekend zijn, is het zaak deze met elkaar te 
verbinden in de keten. de verbinding is afhankelijk van het type stakeholder: wat wil een stakeholder in 
ieder geval geborgd hebben om te besluiten tot circulair werken? om dat inzichtelijk te maken, gaan de 
teams met elkaar in competitie om zoveel mogelijk kwintetten (in plaats van kwartetten) te verzamelen, 
zie de tabel hieronder. de spelers die aan het einde de meeste kwintetten heeft, verliest geen vijf punten 
(waardebehoud). de overige spelers raken wel ieder vijf punten kwijt.

Handelaar Toeleverancier Aannemer Beheerder oude 
tunnel

Beheerder nieuwe 
tunnel

Afmetingen specificaties Beschikbaarheid 
werkterrein

Afmetingen Afmetingen

Leeftijd Planning Planning Aantal Aantal

samenstelling PvE PvE Bouwjaar Prestaties

Garanties Afleveren Garantie Merk/merknaam Garantie

kosten ophalen en 
verhandelen

ontvangst betaling Budget R-waarde kosten ontwerp, beheer 
en onderhoud

Het zal opvallen dat bij de beheerder van de ‘oude’ tunnel de parameters van waarde terugkomen 
uit ronde 1. de gedachte is dat de beheerder van de tunnel de rentmeester is van de materialen die 
vrijkomen. 

Het blijkt dat spelers bijzonder gedreven zijn om een keten compleet te maken als ze weten hoe deze 
eruitziet. Als de verantwoordelijkheid eenmaal belegd is, wordt de keten gevormd.

Geleerde lessen
Het vormen van ketens zou in een nieuwe versie van het spel kunnen worden uitgebreid met een 
aantal blanco kaarten: welke noodzakelijke informatie zou je nog meer willen verzamelen per keten? 
Een volgende versie van de serious game kan nog interessanter worden voor de spelers als het maken 
van afspraken tussen de ketenpartners beloond wordt, c.q. dat punten worden verloren als de keten-
partners niet samenwerken.

Figuur 6.3 / Een eerste versie van Circularitetten werd gespeeld tijdens het COB-congres op 20 juni 2022. (Foto: Vincent Basler)
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7 Conclusies en aanbevelingen 5
Met de routekaart heeft het team input geleverd aan de ontwikkellijn duurzaamheid en hebben we 
met de deelprojecten een basis neergelegd, zodat we verder kunnen bouwen in 2023 tot en met 2025 
aan een circulaire economie.

om de projecten binnen circulariteit uit te voeren, zal er financiering geregeld moeten worden. op 
dit moment is het CoB bezig om gezamenlijk met de ketenpartners de circulaire kennisvragen te 
financieren. Wanneer dit rond is, kan er verder ontwikkeld worden.

Actie 1
Inzet MkI voor tunnelinstallaties vs. schaarste benadering (bv. edelmetalen)

Actie 2
knelpuntenanalyse normen en richtlijnen, zoals Lts (mag er circulair materiaal toegepast worden?) 
Adviesrapport Normering tweede leven vijf objecten (ter toetsing aanbieden aan CRoW, NEN etc.)

Actie 3
Maatregelencatalogus circulaire tunnels, versie 1.0. Inclusief twintig technische maatregelen getoetst 
door de Groene kamer.
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In 2022 heeft het COB-netwerk gewerkt aan een routekaart voor circulaire tunnels. In 
dit verslag staan de doelen en benodigde activiteiten beschreven, en zijn enkele concrete 
voorbeelden uitgewerkt.

de overheid heeft als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 de helft 
minder primaire grondstoffen te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft in aanvulling daarop de 
ambitie om in 2030 volledig circulair te werken. En ProRail wil in 2030 circulair zijn. Wat 
betekenen deze doelstellingen voor tunnels? En wat moeten we nu al doen om naar de 
gewenste situatie in 2050 te komen?

Het CoB-netwerk beschrijft in dit rapport een route naar circulaire tunnels langs drie 
bergtoppen. Er zijn pakketten met maatregelen geformuleerd om deze doelen te bereiken. 
de 'groeipaden' benoemen acties gericht op hergebruik, inkoop/markt, ontwerp, data, 
wetten en regels, en financiering. Het incrementeel blijven werken aan onze infrastructuur 
zal volgens het CoB-bestuur – als vertegenwoordigers van het netwerk – niet snel leiden 
tot innovatieve doorbraken in duurzaamheid en circulariteit. Het stellen van een hoge 
ambitie in samenwerking heeft de meeste kans op succes voor circulariteit.

Het rapport gaat verder in op drie concrete voorbeelden/producten: een 
maatregelencatalogus voor circulaire tunnels, een uitwerking van circulariteit 
van een tunnelventilator en een serious game voor kennisontwikkeling en 
bewustwording op het gebied van circulariteit. 

Circulaire tunnels – 
fase 2
Benodigde stappen voor meer hergebruik 

in de tunnelsector
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